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Použitie priečkových panelov
n Výrazne skracuje čas výstavby
n Šetrí náklady na výstavbu
n Zväčšuje úžitkovú plochu podlaží
n Zaisťuje výstavbu tenkých, pevných, rovných priečok

Špecifikácie
Vystužené stenové dielce z póro-

betónu

Norma
EN 12602 a Európske technické 

schválenie ETA-03/0007

Použitie
Nenosné vnútorné steny, deliace 

steny.

Ideálne sú na veľké plochy  

s malým členením a s požiadavkou 

na rýchlu výstavbu.

Profilovanie
Ytong priečkové panely sa vyrá-

bajú na mieru, na výšku podlažia.

Max. výška panelu je 3,0 m.

Panely sú vystužené transport-

nou výstužou v pozdĺžnom smere. 

Povrch panelov je hladší ako pri 

bežnom pórobetónovom murive, 

čo umožňuje jednoduché vyko-

návanie povrchových úprav aj 

zhotovenie stien bez povrchových 

úprav. 

Vyhotovenie styčných plôch je 

hladké.

Rozmerové tolerancie
Dĺžka: ± 3 mm; šírka: ± 2 mm; 

hrúbka: ± 2 mm

Malta
Ytong fix P - malta M/P10

Reakcia na oheň
Trieda A1 – nehorľavé 

EN 13501-1
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Najhospodárnejšie riešenie vnútorných nenosných  
a deliacich stien, alternatíva k tradičnej výstavbe
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Najhospodárnejšie riešenie vnútorných nenosných  
a deliacich stien, alternatíva k tradičnej výstavbe

jednotka hodnota

Pórobetón AAC 4,5–600

Trieda pevnosti v tlaku MPa AAC 4,5

Trieda objemovej hmotnosti v suchom stave kg/m³ 600

Deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti  λ10,DRY W/(m.K) 0,160

Návrhová hodnota tepelnej vodivosti  λU W/(m.K) 0,176

Faktor difúzneho odporu  μ (EN 1745) - 5/10

Merná tepelná kapacita c (EN 1745) J/(kg.K) 1 050

Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb 1/K 7,5 × 10-6

Vlhkostné pretvorenie ε mm/m ≤ 0,20

Prídržnosť N/mm² 0,3

Modul pružnosti Eb N/mm² 2 250

Technické vlastnosti materiálov používaných na vystužené  
prvky podľa EN 12602 – Ytong priečkový panel

hr. panelu/ 
priečky bez 

povrchových 
úprav

rozmery        
 š × hr × dl

tepelná 
vodivosť

λ 10 dry

tepelný 
odpor
R10dry

tepelný 
odpor 

RU

vzduchová 
nepriezvučnosť 

laboratórna
Rw

vzduchová 
nepriezvučnosť 

R ‘w

požiarna 
odolnosť 
panelu/ 
steny ³)

spotreba 
malty

smerné časy 
montáže 

rovnej 
steny 4)

mm mm W/(m.K) m².K/W m².K/W dB dB min kg/m² h/m³

100 598  × 100 × 2 200  – 3 0005) 0,16 0,63 0,57 372) 456) E180/EI 120 0,84 0,15

75 598  × 75  × 2 200  – 3 000 0,16 0,47 0,43 34(-1;-2)1) - E120/EI 60 0,58 0,15

hr. panelu rozmery max.        
   š × hr × dl

kusov na palete
max.

objem na palete 
max.

obsah palety 
max.

expedičná 
hmotnosť

expedičná 
hmotnosť

mm mm ks/pal m³/pal m²/pal kg/ks kg/pal

100 598  × 100  × 3 000 7 alebo 8 1,44 14,40 147 1 196

75 598 ×   75 × 3 000 10 1,35 18,00 110 1 120

1)  Vzduchová laboratórna nepriezvučnosť (ISO 717-1) 100 Hz – 3 150 Hz RW (C; Ctr) [dB], hodnota je generovaná testovaním  
typu AAC 4,5-600, hr. 75 mm.

2) Vzduchová laboratórna nepriezvučnosť stanovená výpočtom.
3) Požiarna odolnosť panelu/požiarna odolnosť zmontovanej steny so škárami vyplnenými maltou a ohňovzdornou penou.
4)  Podľa ETA-03/0007, spájanie panelov maltou, vyplnenie škáry pri podlahe maltou, montáž pomocou montážneho vozíka  

a zdviháka, pracovná skupina 1 montážnik.
5) Za špeciálnych a vopred dohodnutých podmienok je možné panel hrúbky 100 mm vyrobiť až do výšky 3 600 mm.
6) Stena hr. 100 mm meraná v skladbe (akustická stena s ťažkou omietkou 2 × 15 mm, 1 650 kg/m³ + 2 × sadrová stierka).

Základné údaje – Ytong priečkové panely

Expedičné údaje – Ytong priečkové panely

Schéma č. 1 umiestnenie  
výstuže Ø 3,8 mm
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YTONG PRIEČKOVÉ PANELY

Panely sa vyrábajú vo výškovom module po 20 mm. Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (75 mm - 30 ks, 100 mm - 40 ks).

V objednávke musí byť záväzne definovaná požadovaná výška panelov.
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Spracovanie
Pri preprave, manipulácii, opra-

covaní a montáži panelov je bez-

podmienečne nutné dodržiavať 

platné predpisy BOZP.

Logistika na mieste/príprava práce 

Panely sú v balení zviazané pás-

kami, uložené a prepravované 

na paletách vo zvislej polohe. Na 

stavbe je možné skladovať zapás-

kované neporušené balenia iba 

na rovných spevnených plochách, 

maximálne v dvoch vrstvách. Vy-

kládku ucelených balení z ka-

mióna je možné vykonávať hyd-

raulickou rukou s C–hákom alebo 

vysokozdvižným vozíkom. Na 

manipuláciu ucelených balení na 

stavbe sa použije vysokozdvižný 

alebo paletový vozík. Pri nasklad-

ňovaní a rozmiestňovaní balení 

do podlaží je nutné rešpektovať 

pokyny projektanta, aby nedošlo 

k lokálnemu preťaženiu existujú-

cich stropných konštrukcií.

Panely sa odporúča naskladňo-

vať do jednotlivých podlaží pred 

montážou stropov.

Na presun a rozmiestňovanie jed-

notlivých panelov po podlažiach 

poslúži ručný montážny/manipu-

lačný vozík.

Pred montážou sa na konštruk-

ciu vyznačia polohy priečok podľa 

montážneho plánu. V ďalšom 

kroku sa vyznačia otvory, výrezy, 

napojenia a pod.

Panely sa inštalujú na nosnú be-

tónovú podlahu.

Montáž 
Montáž stien z panelov vyžadu-

je montážny plán. Výrobná výška 

panelov je z montážnych dôvodov 

nižšia o cca 5 cm ako svetlá výška 

miestnosti. Panely sa vyrábajú vo 

výškovom module po 20 mm.

Priečkové panely sa vztýčia, vyrov-

najú a usadia v niekoľkých pracov-

ných krokoch. Panely sa montujú 

vždy k už existujúcej konštrukcii. 

Prvý panel sa pred inštaláciou vy-

baví na pozdĺžnej strane dvoma 

polystyrénovými pásmi a na zhlaví 

panelu dvoma gumovými podlož-

kami. Pripevnenie pásov a podlo-

žiek sa vykonáva ručnou sponko-

vačkou alebo klincami [1]. 

Toto jednoduché opatrenie zaistí 

oddilatovanie panelov od okolitých 

konštrukcií. U prepážok kratších 

alebo rovných ako 1 kus panelu, 

môže byť spoj vykonaný aj pevným 

pripojením pomocou Ytong malty 

fix P spolu s dodatočným mecha-

nickým kotvenim pomoci 3 klincu. 

Na zdvíhanie a presúvanie pane-

lov na miesto montáže sa používa 

elektrický hydraulický alebo ručný 

vozík [2].

Osadenie a zarovnanie sa robí 

elektrickým hydraulickým vozí-

kom alebo manuálne, zdvíhacím 

a osadzovacím páčidlom, ktorým 

sa panel tlačí proti stropnej kon-

štrukcii. Požadovaná výška sa 

dosiahne, keď je medzi panelom 

a stropom vzdialenosť zhruba 

12 mm. Potom sa môže základňa 

(päta) panelu najprv hrubo fixo-

vať drevenými klinmi v priečnom 

smere, následne sa pomocou vo-

dováhy panel vyrovná zvislo, pri-

čom sa prekontroluje styčná škára 

a rovina steny. Opravy pozície sa 

vykonávajú cez drevené kliny alebo 

priamo na paneli pomocou gumo-

vého kladivka [3], [4].

Zaistenie panelu dreveným kli-

nom, tiež v pozdĺžnom smere, sa 

vykonáva počnúc druhým pane-

lom a ďalej každý panel, ktorý nie 

je fixovaný k stropnej konštrukcii. 

Fixácia panelu k stropnej kon-

štrukcii sa robí pomocou pružných 

pozinkovaných kotiev [5], ktoré sa 

pripevnia na panel klincami. Kotva 

sa montuje do styčnej škáry k zá-

2 3
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4

hlaviu panelu. Prvá kotva sa osadí 

na prvý montovaný panel. Kotva 

sa upevní k stropnej konštrukcii 

nastreľovacími klincami alebo na-

bíjacími príchytkami [6]. 

Pokiaľ montážny plán neurčí inak, 

k stropnej konštrukcii sa ukotví 

každý prvý a posledný panel, v poli 

potom každý druhý panel a pri 

otvoroch každý panel.

Pri utesňovaní škár minerálnou 

vatou sa pružnou kotvou fixuje  

k stropu každý panel.

Montáž ďalších panelov

Panely sa navzájom spájajú mal-

tou Ytong fix P [7]. 

Pri príprave malty je potrebné do-

držať pokyny, ktoré sú uvedené 

na obale. Spracovateľnosť malty 

po rozmiešaní je 4 hodiny. Čas 

korekcie 15 min.

 

Malta sa naťahuje celoplošne na 

zvislé škáry panelov v dostatočnej 

vrstve tak [8], aby sa malta počas 

osadzovania panelov v škáre plno-

plošne rozprestrela a zo škáry sa 

vytlačila prebytočná malta.

Potom sa vztýči a osadí ďalší 

panel. Pevné zlepenie panelov sa 

najlepšie dosiahne pohybom pa-

nelu hore a dole pomocou páčidla, 

pričom sa panel pevne tlačí proti 

už osadenému panelu. Potom sa 

vykoná fixácia panelu drevenými 

klinmi v priečnom smere, korek-

túra polohy a potom fixácia v po-

zdĺžnom smere. Vytlačená malta 

sa po zavädnutí zoškrabne [9].

 

 

 

 

 

 

Praktický tip: Pre prídavnú 

fixáciu panelov je vhodné 

zatĺcť cca v tretinách výšky 

priečne cez škáru plechové 

spojky. Po vytvrdení malty sa 

môžu spojky vytiahnuť alebo 

sa v škárach u nedilatova-

ného spoja ponechať [10].

Upozornenie: V prípade opä-

tovného použitia už lepeného 

panelu je potrebné plochu  

s lepidlom odrezať.

5 7

8 9 10
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Murársku lyžicu na panely 
objednávajte cez www.eshop.ytong.sk.



28

Úprava rozmerov panelov  

na stavbe

Panely je možné rozmerovo upra-

vovať. Na pozdĺžne rezy v nevystu-

ženej oblasti sa odporúča použitie 

ručnej elektrickej kotúčovej píly. 

V prípade nutnosti upravovať roz-

mery panelov priečne cez výstuž 

sa odporúča použiť diamantový 

rezný kotúč. Pri strojovom rezaní  

a úprave panelov (napr. frézovanie) 

je nutné použiť odsávač prachu.

Panely sa skracujú, tvarujú alebo 

sa do nich vyrezávajú otvory v po-

lohe na vozíku ešte pred ich in-

štaláciou [11].

Praktický tip: V paneli je iba 

pozdĺžna výstuž s prieme-

rom 3,8 mm. Nesymetrické 

umiestnenie výstuže, ktoré je 

zrejmé zo schémy č. 1, umož-

ňuje pozdĺžne rezanie panelu 

bez kontaktu s výstužou. Je 

možné rezať aj veľmi úzke 

diely, napr. šírky 5 cm.

Upozornenie: Panely nie je 

možné nadmurovať ani iným 

spôsobom nastavovať výšku 

panelu.

Dverné otvory

Dverné otvory je možné zho-

toviť tromi spôsobmi: dverný 

otvor sa ponecháva otvorený na 

celú výšku podlažia na zárubne  

s nadsvetlíkom alebo dverný otvor  

s nadpražím z panelov uprave-

ných na mieru do max. svetlosti 

otvoru 1,0 m. Nadpražie z panelov 

upravených na mieru sa montuje 

pomocou pozinkovaných uholní-

kov 60 × 60/60 mm.

 

Uholníky sa k panelom aj k nad-

pražiu pripevnia samoreznými 

skrutkami. Styčná škára medzi 

panelom a nadpražím sa vyplní 

ohňovzdornou polyuretánovou 

penou. Tým sa tiež vytvorí dila-

tovaný spoj [12]. Ak chceme vy-

tvoriť nadpražia bez dilatačného 

spoja, osadzujeme panel nadpra-

žie priamo na vopred pripravené 

ozuby panelov ostenia. Dĺžka pa-

nelov nadpražia je cca o 5 mm 

kratšia ako svetlý otvor ostenia. 

Maltu nanášame ako na panel 

ostenia, tak na panel nadpražia. 

Pre prídavnú fixáciu panelov nad-

pražia je vhodné zatĺcť priečne 

cez škáru plechové spojky [13].

Napojenie na priľahlé konštrukcie

Medzi priečkou z panelov a pri-

ľahlou nosnou stenou sa musí 

dodržať vzdialenosť zhruba 

15 mm, ktorá sa vyplní škárova-

cou hmotou (montážna pena typu 

bežnej alebo ohňovzdornej poly-

uretánovej peny).

Pri priečkach z panelov, ktorých 

dĺžka je menšia alebo rovnaká ako 

šírka panelu, môže sa napojenie 

vytvoriť aj neflexibilným spôso-

bom pomocou malty Ytong fix P.

Rohy a T spoje

Rohy a T spoje medzi ďalšími pri-

ľahlými konštrukciami sa robia 

flexibilne podľa rovnakého po-

stupu, ktorý bol popísaný vyššie 

pri napojení na murivo. Pri prieč-

kach z panelov, ktorých dĺžka je 

menšia alebo rovnaká ako šírka 

panelu, môže sa spoj rohu vytvoriť 

tiež neflexibilným spôsobom po-

mocou malty Ytong fix P spoločne 

s dodatočným mechanickým 

upevnením plechovými spojkami. 

Spojky by sa mali umiestniť tak, 

aby medzi nimi bola po celej dĺžke 

spoja rovnaká vzdialenosť.

11 12 13
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Dilatačné škáry

Pri inštalácii priečok je nutné po-

čítať s dilatačnými škárami šírky 

cca 15 mm. Pokiaľ montážny plán 

neurčí inak, urobia sa dilatačné 

škáry vo vzdialenostiach maxi-

málne po 5 m. Škáry sa vyplnia 

škárovacou hmotou. V závislosti 

od požadovanej požiarnej odol-

nosti sa použije bežná montážna 

pena alebo pena typu ohňovzdor-

nej polyuretánovej peny [14].

Riešenie škár 

Po vztýčení panelov a vytvrdení 

malty sa zapravia škáry medzi pa-

nelmi a priľahlými konštrukciami. 

Podlahová škára sa zahadzuje 

vápennocementovou murovacou 

maltou [15]. Po vytvrdnutí malty 

sa priečne drevené kliny odstránia, 

otvory po nich sa opäť vyspravia 

maltou. Pozdĺžne kliny zostávajú 

a sú zo strán zapravené takisto 

vápennocementovou murovacou 

maltou. Škáry pri strope a priľah-

lých bočných stenách sa uzatvárajú 

montážnou penou alebo minerál-

nou vlnou. Pri použití minerál-

nej vlny sa pružnou kotvou fixuje 

k stropu každý panel. Pri použití 

montážnej peny sa fixuje k stropu 

každý panel až od rozpätia stropu. 

Zhotovovanie drážok

Maximálna dovolená hĺbka drá-

žok je 25 mm. Všetky rozmernej-

šie vedenia je vhodné riešiť prí-

murovkami [16].

Pripravenosť konštrukcie  

na povrchové úpravy

Je ukončená montáž stien, elek-

troinštalačné drážky sú vyspra-

vené vhodnou opravnou maltou 

(napr. Ytong vonkajšou omietkou 

tepelnoizolačnou) a zahladené. 

Prípadné trhliny alebo poško-

dené plochy a odlomené hrany sú 

opravené. Sú odstránené priečne 

drevené kliny a vyspravené škáry 

medzi hrubou podlahou a spod-

nou hranou panelov. Sú opravené 

škáry medzi hornou hranou pa-

nelov a horizontálnou konštruk-

ciou, tiež sú vyplnené všetky škáry 

medzi panely a vyrovnané.

Povrchové úpravy
Vnútorné povrchové úpravy:

– bez povrchovej úpravy, maľba,

– nástrek,

– pretierateľné tapety Rauhfaser,

–  vápennocementové omietky 

na pórobetón - pred aplikáciou 

omietok je potrebné škáry 

medzi panelmi pretmeliť a pre-

brúsiť,

–  dilatačné škáry je nutné preban-

dážovať [17],

–  SDK na priamu montáž bez nos-

nej konštrukcie pozri detail.

Keramický obklad – spracovanie 

podľa predpisu výrobcu.

Kombinácia s inými  
stavebnými materiálmi
Vzhľadom na identické materiá-

lové zloženie sa Ytong priečkový 

panel ľahko kombinuje s póro-

betónovými výrobkami na báze 

piesku Ytong a vápenno-cemen-

tovými výrobkami Silka. Pri kom-

binácii s keramickými materiálmi 

je potrebné brať zreteľ na roz-

dielne technické vlastnosti a pou-

žiť odporučené detaily konštrukcii 

napojenia v systéme Ytong.

14 15 16

17
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Navrhovanie konštrukcií z Ytong priečkových panelov
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Detail 1

Ytong gumová podložka 60 × 40 × 20 mm

PUR pena

nastreľovací klinec
alebo nabíjacie príchytky

pozinkovaný klinec
Ø = 4 mm, dl. 70 mm

Ytong priečkové panely

pružná pozinkovaná kotva Ytong
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Lepeny spoj volíme u té strany, kde je umísteno zavesení dverí.

15

Ytong priečkové panelysamorezne skrutky
kadmiované, 
dl. 80 mm, Ø 4 – 5 mm

samorezne skrutky
kadmiované, 
dl. 80 mm, Ø 4 – 5 mm

15
Ytong priečkové panely

Ytong malta fix P

Priečka s otvorom a nadpražím osadeným na pozinkované uholníky
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Detail 1

Ytong gumová podložka 80 × 40 × 20 mm

PU pena

nastreľovací klinec alebo nabíjacie príchytky

pozinkovaný klinec Ø = 4 mm, dl. 80 mm
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Detail 2
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Priečka s otvorom a nadpražím osadeným ozuby vytvorené do stenového panela
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k stropnej konštrukcii k stenovej konštrukcii

Bublinková fólia

Trvalo pružný tmel

Gumený profil 
(Kruhový mikroprofil 
pr. 20 mm, 500 kg/m³)

Ytong gumová 
podložka

Drevený klin

Podmaltovanie

SDK 12,5 mm
biely

Ytong pružná
pozinkovaná kotva

Montážna pena (PUR) 
/ alt. požiarna PUR

Bublinková fólia

Trvalo pružný tmel

Gumený profil 
(Kruhový mikroprofil pr. 20 mm, 500 kg/m³)

SDK 12,5 mm
bielyMontážna pena (PUR) 

/ alt. požiarna PUR)

Polystyrénový pásik

YTONG PRIEČKOVÉ PANELY

Detail napojenia so zvýšenými požiadavkami na akustiku

Princípy napojenia priečkového panela ku konštrukciám

k stenovej konštrukcii

na hrubú podlahu

k stropnej konštrukcii

na čistú podlahu

Montážna pena
(PUR)

Montážna pena
(PUR)

Polystyrénový 
pásik

Drevený klin Drevený klinPrekrytie špáry soklom

Čistá podladaPodmaltovanie
Podmaltovanie

Čistá podlaha
Hrubá podlaha

Ytong gumená 
podložka

Ytong pružná 
pozinkovaná 
kotva
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Príklady skladieb priečok

YTONG PRIEČKOVÉ PANELY

* Na základe laboratórneho merania.

hr. 112,5 mm 
Rw = 44 dB* 

Ytong priečkový panel

Bublinková fólia,
hr. 3 mm

SDK 12,5 mm
biely

2  ×  SDK 12,5 mm
modrý
Akustický  
SDK Rigips  
Activ Air

12,5

12,5 12,5

75 75

hr. 75 mm 
Rw = 34 dB* 

Ytong priečkový panel

75 12,5 12,5 12,5

12,5

12,575 75

75 12,5 12,5 12,5

12,5

12,575 75

hr. 100 mm 
Rw = 40 dB* 

Ytong priečkový panel

Bublinková fólia,
hr. 3 mm

SDK 12,5 mm
biely

75 12,5 12,5 12,5

12,5

12,575 75

75 12,5 12,5 12,5

12,5

12,575 75

hr. 112,5 mm 
Rw = 43 dB* 

Ytong priečkový panel

Bublinková fólia,
hr. 3 mm

SDK 12,5 mm
biely

SDK 12,5 mm
modrý 
Akustický  
SDK Rigips  
Activ Air

75 12,5 12,5 12,5

12,5

12,575 75

75 12,5 12,5 12,5

12,5

12,575 75

Ytong priečkový panel

Bublinková fólia,
hr. 3 mm

SDK 12,5 mm
biely

SDK 12,5 mm
modrý 
Akustický  
SDK Rigips  
Activ Air

hr. 100 mm 
Rw = 44 dB* 

12,5

12,5 12,5

75 75

12,5

12,5 12,5

75 75

hr. 87,5 mm 
Rw = 41 dB* 

Ytong priečkový panel

Bublinková fólia,
hr. 3 mm

SDK 12,5 mm
biely

12,5

12,5 12,5

75 75

12,5

12,5 12,5

75 75

12,5

12,5 12,5

75 75

hr. 134 mm
R´w =  45 dB

hr. 120 mm
R´w =  41 dB

Ytong priečkový panel Ytong priečkový panel

Omietka 15 mm (1 650 kg/m³) Sádrová omietka 10 mm (1 150 kg/m³)

Sádrová stierka 2 mm

1010 1001515 100

Celková konštrukcia:


